
Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska  

 

Vyhlašuje 

 

 

 Kvalifikační podmínky pro jednotlivce na MČR  

profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 

 

Běh na 100 m s překážkami a Výstup na věž 

 

1 Obecně 

Na Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 2016 se 

mohou kvalifikovat členové SH ČMS - jednotlivci (bez účasti v postupových soutěžích PS družstev), a 

to v těchto disciplínách: 

- Běh na 100 m přes překážky 

- Výstup na cvičnou věž 

Seznam závodníků, kteří získají právo startu na MČR dle těchto kvalifikačních pravidel, bude 

zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz a www.stovky.cz. 

Předpokládaný termín zveřejnění je 14. 8. 2017.  

Závodníci, kteří se kvalifikují, jako jednotlivci se dále budou řídit propozicemi MČR 2016, které budou 

k dispozici na www.dh.cz. Svou účast na MČR musí každý kvalifikovaný závodník potvrdit přihláškou 

v termínu uvedeném v propozicích. 

Závodník musí v průběhu všech kvalifikačních závodů startovat pouze za jedno SDH. 

2 Hodnocení kvalifikačních závodů disciplíny výstup na cvičnou věž 

Přihlašování do závodů v disciplíně výstup na cvičnou věž bude probíhat přes www.stovky.cz.  

Na každém závodě se po ukončení dvou základních kol určí konečné pořadí závodníků v dané 

kategorii. Vítězem se stane soutěžící, který dosáhne nejlepšího času (viz. pravidlo 61 Směrnice 

hasičských soutěží v platném znění). V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou stejných 

lepších časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z obou pokusů. Bude-li i tento výsledek stejný, 

budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí. 
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Prvním 15 závodníkům, kteří dosáhli alespoň jednoho platného pokusu, se přiřadí body dle 

následující tabulky.  

 

 

 

Umístění 
Přiřazené 

body 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 

3 Běh na 100 m přes překážky 

3.1 Muži a ženy 

Disciplína bude probíhat podle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží včetně všech 
dodatků. 

Právo startu má nejlepších 11 mužů a 11 žen (ke dni soutěže – MČR musí závodníci dovršit min. 15 let 

včetně) z průběžného pořadí Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami (díle jen ČP) ke dni 14. 8. 

2017 a dále max. 5 závodníků a max. 5 závodnic (ke dni soutěže - MČR musí závodníci dovršit min. 15 

let včetně) s udělenou divokou kartou ÚORHS.  

Podmínkou kvalifikace je, že závodník není zařazen v družstvu, které se účastní MČR. 

Uvolněná místa závodníků, kteří na MČR 2016 budou startovat za družstva ať již dobrovolných či 

profesionálních hasičů, se nahradí dalšími závodníky v průběžném pořadí ČP. Totéž platí v případě, že 

kvalifikovaný závodník nemá zájem na MČR startovat. 

Kvalifikační závody ČP: 

 

O pohár HVP a.s. 13. 5. 2017 Třebíč 
Ostrava 27. 5. 2017 Ostrava – Poruba 
Bludovská stovka 29. 7. 2017 Bludov 
Večerní stovka 12. 8. 2017 Kamenec u Poličky 
   

http://www.obec-kamenec.cz/serial/trebic/trebic.htm
http://www.obec-kamenec.cz/serial/ostrava_poruba/ostrava_poruba.htm
http://www.obec-kamenec.cz/serial/bludov/bludov.htm
http://www.obec-kamenec.cz/serial/kamenec/kamenec.htm


4 Výstup na věž 

4.1 Muži 

Disciplína bude probíhat podle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží, včetně všech 

dodatků. 

Právo startu má nejlepších 11 mužů (ke dni soutěže - MČR musí závodníci dovršit min. 18 let včetně) 

z konečného pořadí níže uvedených kvalifikačních závodů a dále max. 5 závodníků (ke dni soutěže – 

MČR musí závodníci dovršit min. 18 let včetně) s udělenou divokou kartou ÚORHS. Věková hranice 

pro kvalifikaci - 18 let je stanovena v návaznosti na možnost startu kategorie dorostu na MČR v této 

disciplíně. 

Kvalifikační pravidla: Do konečného pořadí kvalifikace se započítávají přidělené body z tří nejlepších 

závodů. V případě jejich rovnosti je konečné pořadí tvořeno součtem tří nejlepších časů ze všech 

kvalifikačních závodů. 

Uvolněná místa kvalifikovaných závodníků, kteří nemají zájem na MČR startovat, se nahradí dalšími 

závodníky v pořadí. 

Kvalifikační závody: 

12. 5. 2017 Ústí nad Orlicí 
19. 5. 2017 Plzeň 
26. 5. 2017 Ostrava - Poruba 
28. 7. 2017 Uherský Brod 
  

4.2 Ženy 

Disciplína bude probíhat podle platných Mezinárodních pravidel požárního sportu vydaných ISFFR. 

Ženy tedy v rámci kvalifikací absolvují výstup do prvního patra cvičné věže se zavěšeným žebříkem. 

Právo startu má nejlepších 11 žen (ke dni soutěže musí závodníci dovršit min. 18 let včetně) 

z konečného pořadí níže uvedených kvalifikačních závodů a dále max. 5 závodnic (ke dni soutěže - 

MČR musí závodníci dovršit min. 18 let včetně) s udělenou divokou kartou ÚORHS 

Kvalifikační pravidla: Do konečného pořadí kvalifikace se započítávají přidělené body z tří nejlepších 

závodů. V případě jejich rovnosti je konečné pořadí tvořeno součtem tří nejlepších časů ze všech 

kvalifikačních závodů. 

Uvolněná místa kvalifikovaných závodnic, které nemají zájem na MČR startovat, se nahradí dalšími 

závodnicemi v pořadí. 

 

 

Kvalifikační závody: 

1. 5. 2017 Ostrava  Visegradský pohár 



6. 5. 2017 Plzeň  
26. 5. 2017 Ostrava – Poruba Ostravská věž 
30. 7. 2017 Brno  
   

4.3 Dorostenci (věk 13 – 18 let) 

Disciplína bude probíhat podle platných Mezinárodních pravidel požárního sportu vydaných ISFFR. 

Věkové kategorie: 

- mladší dorost (13, 14 let – roky narození 2004,2003) - výstup do druhého podlaží cvičné věže 

se zavěšeným žebříkem 

- střední dorost (15, 16 let – roky narození 2002,2001) - výstup do druhého podlaží cvičné věže 

bez zavěšeného žebříku 

- starší dorost (17, 18 let – roky narození 2000,1999) - výstup do třetího podlaží cvičné věže  

Kvalifikováno bude vždy 8 dorostenců v každé kategorii.  

Kvalifikační pravidla: Do konečného pořadí kvalifikace se započítávají přidělené body z tří nejlepších 

závodů. V případě jejich rovnosti je konečné pořadí tvořeno součtem tří nejlepších časů ze všech 

kvalifikačních závodů. 

Uvolněná místa kvalifikovaných závodníků, kteří nemají zájem na MČR startovat, se nahradí dalšími 

závodníky v pořadí. 

Kvalifikační závody: 

1. 5. 2017 Ostrava  Visegradský pohár 
6. 5. 2017 Plzeň  
26. 5. 2017 Ostrava – Poruba Ostravská věž 

30. 7. 2017 Brno  

4.4 Dorostenky (věk 13 – 18 let) 

Disciplína bude probíhat podle platných Mezinárodních pravidel požárního sportu vydaných ISFFR. 

Věkové kategorie: 

- mladší dorost (13, 14 let – roky narození 2004,2003) - výstup do druhého podlaží cvičné věže 

se zavěšeným žebříkem 

- střední dorost (15, 16 let – roky narození 2002,2001) - výstup do druhého podlaží cvičné věže 

se zavěšeným žebříkem 

- starší dorost (17, 18 let – roky narození 2000,1999) - výstup do druhého podlaží cvičné věže 

se zavěšeným žebříkem 

 

 

 

 

 

Kvalifikováno bude vždy 8 dorostenek v každé kategorii.  



Kvalifikační pravidla: Do konečného pořadí kvalifikace se započítávají přidělené body z tří nejlepších 

závodů. V případě jejich rovnosti je konečné pořadí tvořeno součtem tří nejlepších časů ze všech 

kvalifikačních závodů. 

Uvolněná místa kvalifikovaných závodnic, které nemají zájem na MČR startovat, se nahradí dalšími 

závodnicemi v pořadí. 

Kvalifikační závody: 

1. 5. 2017 Ostrava  Visegradský pohár 
6. 5. 2017 Plzeň  
26. 5. 2017 Ostrava – Poruba Ostravská věž 
30. 7. 2017 Brno 30. 7. 2017 

 


